
SMLOUVA ZASILATELSKÁ 

 

uzavřená v souladu s ust. § 601 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany: 

Jan Ryšavý, podnikatel v oboru kurýrních služeb  

se sídlem  Habartická 43/72, 190 00 Praha 9 

IČ:69505284 

Dič: CZ7210040299  

Telefonické spojení:  606 604 555 

E-mail:  janrysavy@jrservis.eu 

Registrace: Č.j.žo/0003858/03/Cech u  Úřadu městské části Praha 9, příslušném podle §71 odst.2                           
živnostenského zákona 

(dále jen „zasílatel“) 

a 

…............................................................................ 

se sídlem …………………. 

IČ: …………………….. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu ……., vložka 
…… 

jednající / zastoupen(a 

Telefonické spojení: 

E-mail: 

(dále jen „Příkazce“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 601 a násl. obch. zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu zasilatelskou (dále jen „smlouva“): 

Článek I. 

Předmět smlouvy  

1.1. 

Zasílatel se na základě této smlouvy zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem  na jeho účet 

sám nebo ve spolupráci s jiným subjektem, obstará přepravu  zásilek (obálek, dokumentů, 

balíčků) z určitého místa (Odesílatele) do určeného místa (Příjemce) ve dni totožném s 

objednáním zásilky nebo dle dohody s Příkazcem a to na území města Prahy nebo po celém 

území České republiky a zemí EU. 

1.2. 

Příkazce se zavazuje zaplatit Zasílateli za jeho službu úplatu. 

 



 

 

 

Článek II. 

Obsah smlouvy 

2.1. Zasílatelskou smlouvou vzniká mezi zasílatelem a příkazcem závazkový vztah, v 
jehož rámci vzniká příkazci nárok na objednávání služeb u Zasílatele až do doby 
ukončení platnosti smlouvy. 

2.2.    Na základě objednávky zasílatel přepraví zásilku z místa odeslání do místa určení a             
to v přepravních lhůtách a cenách dle platného ceníku. 

2.3.   Zasílatel může informovat příkazce o předpokládaném čase doručení, požaduje-li 
příkazce urgentní doručení zásilky, zasílatel ji má právo odmítnout. 

2.4.    Zasílatel poskytuje své služby v pracovní dny od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 
hodin mimo státem uznaných svátků a dnů pracovního klidu, pokud se s příkazcem 
nedomluví jinak. 

Článek III. 

Cena a platební podmínky 

3.1. Za obstarání přepravy se sjednává úplata ve výši dle platného ceníku. Zasílatel je 
plátcem DPH. Tato úplata zahrnuje nutné a užitečné náklady vynaložené za účelem 
splnění závazku zasílatele. 

3.2. Zasílatel vyúčtuje příkazci úplatu 1x měsíčně po zajištění přepravy podle této smlouvy 
a příkazce je povinen úplatu uhradit do 14 dnů ode dne vystavení faktury zasílatelem.   
Při částce k fakturaci nad 5.000 Kč dosažené do 15. dne v měsíci, vyúčtuje zasílatel 
příkazci úplatu 2x měsíčně.  

3.3. V případě, že se příkazce dostane do prodlení se zaplacením úplaty v souladu s čl. 
3.2. této smlouvy, uhradí zasílateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den 
prodlení a dále dle Obchodních podmínek. 

3.4. Zasílatel má zástavní právo k zásilce k zajištění svých nároků z této smlouvy. 

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Zasílatel je povinen s vynaložením odborné péče sjednat způsob a podmínky 
přepravy odpovídající přepravovaným věcem. 

4.2. Příkazce je povinen poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a její 
povaze, jakož i jiných skutečností potřebných ke zdárnému doručení zásilky (zvláštní 
způsob zacházení se zásilkou) a údaje o místě dodání věcí a termínu přepravy. 

4.3. Další práva a povinnosti smluvních stran (vyloučené zásilky, odpovědnost za škodu, 
reklamace) jsou uvedeny v Obchodních podmínkách kurýrní služby JRservis Jan 
Ryšavý, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 

 

 

 



 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

5.1. Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje 
neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové 
neplatné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce 
blíží účelu sledovanému takovým neplatným nebo neúplným ustanovením, a to 
formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 
5.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

obchodního zákoníku a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
 
5.3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5.4. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a může být zrušena kteroukoliv ze stran 
písemnou výpovědí adresovanou druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodu. 
Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet dnem následujícím po doručení 
výpovědi druhé straně. 

5.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

5.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 
smluvních stran. 

5.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu, a že ji 
nepodepsaly v tísni či za jiných nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

V  …........... dne ……………     V …………  dne …………. 

 

 

 

………………………….......…   …………………………….. 

 

Jan Ryšavý 

JRservis 

   

zasílatel      příkazce 

 

 


